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BÁO CÁO
Về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh khóa IX
Căn cứ Báo cáo số 14/BC-HĐND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng
nhân dân tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng
nhân dân tỉnh Khóa IX, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo cáo, giải trình đối với
từng nội dung, cụ thể như sau:
I. Đối với những nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương
- Cử tri phường 8, thành phố Bến Tre phản ánh: Năm 2017, ngành
LĐTB&XH cắt chế độ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với vợ liệt sĩ có chồng khác. Năm
2018, hộ gia đình tự mua BHYT thì không cho kết nối liên tục 05 năm nên không
được hưởng quyền lợi như hộ dân bình thường mua liên tục từ đủ 05 năm, người
tham gia BHYT không phải thanh toán phần cùng chi trả 20% chi phí khám chữa
bệnh. Đề nghị tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương xem xét, quy
định thêm chế độ BHYT đối với trường hợp vợ hoặc chồng liệt sĩ có chồng hoặc vợ
khác. Cử tri xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm đề nghị không rút thẻ BHYT đối với
vợ liệt sĩ có chồng khác.
Theo quy định tại Nghị định số 31/NĐ-CP ngày 09/4/2013 thì “Vợ hoặc
chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng
tháng bằng một lần mức chuẩn”, ngoài ra các quyền lợi khác có liên quan thì chưa
được hưởng theo quy định. UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị Bộ LĐTB&XH về
vấn đề này và Bộ đã ghi nhận, tiếp thu và sẽ nghiên cứu, đề xuất bổ sung chế độ đối
với vợ hoặc chồng liệt sĩ tái giá trong quá trình xây dựng Pháp lệnh thay thế Pháp
lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trong thời gian tới.
- Cử tri phường 6, thành phố Bến Tre phản ánh: Quyền lợi của người hoạt
động không chuyên trách tại xã, phường không giống như những cán bộ chuyên
trách, công chức khác tại xã, phường, cụ thể: chế độ thai sản không được hưởng
chế độ BHXH như đối tượng cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường. Kiến
nghị cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương xem xét, có sự điều chỉnh hợp lý.
Kể từ ngày 01/01/2016, Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành, theo đó,
những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng
tham gia BHXH bắt buộc, nhưng chỉ với 2 chế độ (hưu trí và tử tuất). Đây là điểm
bất cập trong chính sách BHXH đối với những người hoạt động không chuyên
trách ở xã, phường, thị trấn hiện nay. Qua phản ánh của cử tri, BHXH tỉnh sẽ tiếp
tục phản ánh đến các cơ quan cấp trên xem xét, có ý kiến xử lý.

- Cử tri thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại kiến nghị cần tăng điểm chuẩn đối
với tuyển sinh ngành sư phạm để nâng cao chất lượng ngành giáo dục, số lượng
đầu vào ít hơn và sinh viên ra trường dễ tìm việc làm hơn.
Nội dung này, UBND tỉnh xin ghi nhận ý kiến của cử tri trong việc đề xuất
giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, việc quyết định điểm
chuẩn để tuyển sinh ngành sư phạm nói riêng và các ngành nói chung do các
Trường Đại học, Cao đẳng quyết định trên cơ sở chỉ tiêu đã được Bộ GD&ĐT phê
duyệt (điểm chuẩn tùy thuộc vào chất lượng thi hàng năm của thí sinh).
- Cử tri xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm đề nghị tỉnh kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền ở Trung ương quan tâm, sớm thi công hoàn thành tuyến đê
ngăn mặn cặp sông Hàm Luông để người dân an tâm sản xuất phát triển kinh tế.
Hiện tại, tuyến đê ven sông Hàm Luông qua địa phận huyện Giồng Trôm đã
được đầu tư từ An Ngãi Tây đến cống Sơn Đốc. Giai đoạn 2018-2020 sẽ tiếp tục
đầu tư các cống từ Sơn Phú đến cống Sơn đốc và đoạn đê từ Sơn Phú đến rạch Thủ
Cửu, đoạn đê từ Thủ Cửu đến cống Sơn đốc sẽ đầu tư vào giai đoạn sau năm 2020
(từ nay đến năm 2020 tạm thời tận dụng tuyến đường nông thôn hiện có làm đê).
II. Đối với những nội dung liên quan đến UBND tỉnh và các Sở, ban,
ngành tỉnh
- Cử tri xã Bình Phú, thành phố Bến Tre phản ánh: Hiện tại, người dân trồng
bưởi da xanh nhiều, nhưng đến thời điểm thu hoạch thì giá giảm mạnh dẫn đến
nhiều người không muốn tham gia các tổ hợp tác, liên kết sản xuất trong khi xã
Bình Phú đang xây dựng các tiêu chí của xã nông thôn mới. Đề nghị tỉnh quan tâm,
tạo điều kiện đầu ra cho sản phẩm bưởi da xanh để người dân an tâm trồng bưởi.
Việc khuyến khích người dân tham gia tổ hợp tác, liên kết sản xuất ngoài
mục đích khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, không theo quy hoạch, tạo ra
sản phẩm đảm bảo về số lượng và chất lượng theo nhu cầu thị trường, còn nhằm
khắc phục tình trạng các thương lái ép giá sản phẩm của nông dân. Do vậy, chính
quyền cơ sở cần quan tâm, vận động nhân dân liên kết sản xuất, vào tổ hợp tác hay
hợp tác xã để ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập. Bên cạnh đó, hiện nay, các
ngành chức năng của tỉnh đang tập trung xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị 8 sản
phẩm chủ lực của tỉnh (trong đó có bưởi da xanh) bao gồm các nội dung như: tổ
chức sắp xếp lại sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng cây, con giống, kiểm
soát vật tư đầu vào, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo môi trường,
đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất (đặc biệt là hạ tầng thủy lợi và giao thông),
liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm,... nhằm khắc phục các hạn chế trên,
giúp người dân ổn định sản xuất.
- Cử tri phường 8, thành phố Bến Tre; xã Ngãi Đăng, Thành Thới B, Cẩm
Sơn, thị trấn Mỏ Cày Nam, huyện Mỏ Cày Nam; xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng
Trôm kiến nghị: Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh cần quản lý vĩ mô,
tránh việc nuôi trồng tự phát, thiếu hiệu quả như thời gian qua dẫn đến sụt giảm
giá cả các sản phẩm nông nghiệp như giá dừa, heo,... không ổn định. Cử tri kiến
nghị tỉnh có định hướng cụ thể xác định cho người dân nên trồng cây gì hay nuôi
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con gì; đồng thời, có giải pháp để nhằm ổn định giá dừa và giá heo trong thời gian
tới, đem lại hiệu quả cho tỉnh nhà.
Vấn đề này, UBND tỉnh rất quan tâm và đã chỉ đạo ngành chức năng xây
dựng các quy hoạch chi tiết trong các lĩnh vực như: nông nghiệp, thủy sản, thủy lợi,
chăn nuôi,… Các quy hoạch trên đã được triển khai đến tất cả các huyện, thành phố
và đã hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, trong
đó có bố trí các cây, con chủ lực cho từng xã để thông báo, tuyên truyền cho người
dân thực hiện. Tuy nhiên, sản xuất trong nhân dân vẫn thường xuyên có tính tự phát
mà chủ yếu là do tác động của giá cả, chạy theo lợi nhuận, hiệu quả nhất thời,…
của nền kinh tế thị trường. Mặc dù, các ngành, các cấp luôn quan tâm, có những tác
động để hạn chế các rủi ro, bất lợi cho sản xuất, nhưng chỉ tác động được ở chừng
mực nhất định. Để khắc phục tình trạng này, từng lúc UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành
chức năng sẽ tiếp tục khảo sát thực tế để rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phù hợp
với tình hình, diễn biến của thị trường, tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập
mặn,… để khuyến cáo sản xuất phù hợp, kết hợp với xây dựng và hoàn thiện chuỗi
giá trị các sản phẩm chủ lực, nhằm ổn định sản xuất và phát triển bền vững hơn.
- Cử tri xã Phú An Hòa, xã Phú Túc, huyện Châu Thành phản ánh: Việc
quản lý cây, con giống được quan tâm, nhưng hiện nay có một số đối tượng lợi
dụng bán hàng hóa kém chất lượng, tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả gây
thiệt hại lớn cho kinh tế của người dân. Đề nghị tỉnh quan tâm có biện pháp xử lý
hàng giả, kém chất lượng, quan tâm nâng cao giá cả một số mặt hàng nông sản.
Trong năm 2017, ngành chức năng đã tiến hành thanh tra việc chấp hành
pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp: Kiểm tra, lấy
mẫu tại 17 cửa hàng kinh doanh và lấy 66 mẫu sản phẩm của 33 công ty sản xuất
trong lĩnh vực chăn nuôi thú y; kiểm tra, lấy mẫu tại 10 cửa hàng kinh doanh phân
bón, thuốc BVTV và lấy 38 mẫu sản phẩm gồm 16 mẫu phân bón và 22 mẫu thuốc
BVTV để kiểm tra. Kết quả chỉ có 01 trường hợp vi phạm và đã xử phạt 12 triệu
đồng. Nhìn chung, vấn đề này luôn được ngành chức năng của tỉnh quan tâm,
thường xuyên kiểm tra, nhằm giúp sản xuất của người dân được an toàn, ổn định,
hiệu quả. Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để ngành chức
năng quan tâm, tập trung kiểm tra nhiều hơn, để khắc phục các hạn chế trong sản
xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu.
- Cử tri xã An Bình Tây, huyện Ba Tri phản ánh: Hiện nay, việc nuôi tôm sú,
tôm thẻ chân trắng không theo quy hoạch vẫn diễn ra, nhưng tỉnh chưa có chế tài
xử lý nghiêm nên một số hộ vẫn tiếp tục đào ao nuôi mới trong vùng ngọt hóa. Đề
nghị tỉnh quan tâm, có biện pháp xử lý việc nuôi tôm trái quy định này.
Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra và
xử lý nghiêm các trường hợp nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch, nhất là nuôi tôm
chân trắng trong vùng nước ngọt. Tuy nhiên, tình trạng nuôi tôm biển ngoài quy
hoạch vẫn còn xảy ra ở một số nơi nhưng chưa được xử lý triệt để. Qua kiến nghị
của cử tri, UBND tỉnh xin ghi nhận và sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở NN&PTNT cùng các
địa phương thường xuyên kiểm tra, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm.
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- Cử tri xã Bình Thới, huyện Bình Đại đề nghị ngành chức năng tỉnh kiểm tra
điều kiện cơ sở vật chất đối với cơ sở nuôi cá sấu của bà Phan Thị Mỹ (ấp 1), vì
thời gian qua phát sinh việc cá sấu sổng chuồng đe dọa tính mạng người dân.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 23 trại nuôi sinh trưởng cá sấu với số lượng
khoảng 10.877 con, trong đó huyện Bình Đại có 08 trại với số lượng khoảng 9.746
con (không có trại nuôi cá sấu sinh sản). Riêng trại nuôi của bà Phan Thị Mỹ có
3.410 con cá sấu (đã làm thủ tục đăng ký trại nuôi cá sấu từ năm 2009 theo quy
định, chuồng trại được xây dựng kiên cố, cơ bản đáp ứng đủ điều kiện an toàn để
nuôi cá sấu). Tuy nhiên, trong năm 2016 và 2017, trại có 03 lần xảy ra trường hợp
cá sấu sổng chuồng. Ngành chức năng đã kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu chủ cơ sở
nuôi cá sấu thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình nuôi, chăm
sóc, quản lý cá sấu theo quy định và đến ngày 30/11/2017, chủ cơ sở đã thực hiện
tốt các nội dung theo yêu cầu của ngành chức năng. Qua vụ việc trên, Chi cục Kiểm
lâm đã tổ chức kiểm tra toàn bộ các trại nuôi cá sấu trên địa bàn tỉnh để nhắc nhở
các chủ cơ sở nuôi cá sấu thực hiện nghiêm túc việc quản lý, đảm bảo an toàn tuyệt
đối, không để xảy ra tình trạng cá sấu sổng chuồng như trong thời gian qua.
- Cử tri xã An Hiệp đề nghị tỉnh quan tâm thường xuyên kiểm tra độ mặn,
ngăn mặn kịp thời để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất.
Để chủ động và kịp thời đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh
hoạt của người dân, ngành chức năng đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác
công trình thủy lợi tỉnh thường xuyên đo mặn tại các công trình thủy lợi đầu mối
trên địa bàn tỉnh để vận hành đóng/mở cống, đồng thời, Công ty đã đăng trên
website ctythuyloibentre.com, thông tin trên Đài Phát thanh Truyền hình Bến Tre
và gửi tin nhắn bằng hệ thống SMS của thiết bị điện thoại đến lãnh đạo cấp xã để
thông báo rộng rãi cho người dân biết về tình hình mặn. Qua ý kiến của cử tri,
UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên kiểm tra độ mặn để
kịp thời có giải pháp ngăn mặn hiệu quả, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống của
người dân.
- Cử tri xã Phú Túc, huyện Châu Thành đề nghị ngành chức năng cần quyết
liệt trong việc xử lý nghiêm hơn tình trạng đánh bắt cá bằng xung điện, thuốc tôm
cá trên sông, kênh, rạch.
Trong thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo Sở NN&PTNT và các địa
phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho
cộng đồng về bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản; kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác thủy sản, nhất là việc sử dụng xung
điện, chất độc, chất nổ, ngư cụ cấm,… để khai thác thủy sản. Tuy nhiên, tình trạng
đánh bắt thủy sản bằng xung điện, thuốc tôm cá trên sông, kênh, rạch vẫn còn xảy
ra. Nguyên nhân một phần là do ý thức của một số người dân về bảo vệ nguồn lợi
thủy sản chưa tốt, một phần là do lực lượng thanh tra chuyên ngành còn ít cũng như
chính quyền địa phương khó kiểm soát hết việc khai thác thủy sản ở địa phương,...
Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh xin ghi nhận và tiếp tục chỉ đạo Sở
NN&PTNT và các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
đúng các quy định về khai thác nguồn lợi thủy sản, cũng như thường xuyên theo
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dõi, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác thủy sản,
nhất là việc sử dụng xung điện, chất độc, ngư cụ cấm,... trong khai thác thủy sản.
- Cử tri xã An Ngãi Tây, xã An Hiệp, huyện Ba Tri đề nghị xây dựng thêm
hoặc nâng công suất nhà máy chế biến phân bò.
Qua ý kiến của cử tri, UBND tỉnh xin ghi nhận và sẽ xem xét để hỗ trợ kêu
gọi đầu tư hoặc nâng công suất nhà máy. Hiện tại, dự án AMD đã hỗ trợ đầu tư
theo hình thức PPP cho Công ty TNHH MTV đất sạch Phú Hưng Thịnh và Công ty
đã có cam kết ký hợp đồng tiêu thụ nguyên liệu phân bò tại một số xã của huyện Ba
Tri. Do đó, người dân có thể liên hệ với Công ty để liên kết, nhằm gia tăng khả
năng tiêu thụ, chế biến lượng phân hiện có tại địa phương.
- Cử tri xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách đề nghị lấp cầu Kênh lộ, thực hiện gia
cố tuyến đê ấp Lân Bắc và đổ bêtông bề mặt đê.
Đối với đề nghị lấp cầu Kênh Lộ: Dự án Cống Kênh Lộ nằm trong Dự án
đầu tư xây dựng Hệ thống cống kiểm soát mặn tại các huyện: Ba Tri, Mỏ Cày Nam,
Chợ Lách, theo đó, Cống được xây dựng mới với kết cấu cống hở, khẩu độ dự kiến
rộng 10m. Hiện tại, dự án đang được Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình
NN&PTNT trình cấp có thẩm quyền xem xét, lấy ý kiến để thẩm định, phê duyệt
dự án đầu tư và triển khai thực hiện.
Đối với ý kiến thực hiện gia cố tuyến đê bao ấp Lân Bắc và đổ bê tông bề
mặt đê: trong thời gian qua, tuyến đê bao ấp Lân Bắc có xảy ra hiện tượng sạt lở
cục bộ tại 05 vị trí. UBND xã phú Sơn đã thực hiện gia cố lại các vị trí sạt lở trên
đảm bảo đáp ứng yêu cầu về ngăn mặn, lũ, triều cường. Riêng việc gia cố bê tông
mặt đê tại đoạn đê trên chưa cần thiết đầu tư trong giai đoạn hiện nay, do đã có
tuyến đường đan bêtông phía bên trong tuyến đê để đáp ứng được nhu cầu đi lại
của bà con tại khu vực này.
- Cử tri xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách phản ánh: tuyến đê từ cầu
Mười Sao đến ấp Phú Hưng, xã Hưng Khánh Trung B đã xuống cấp. Đề nghị nâng
cấp và hỗ trợ nắp cống đồng thời đề nghị nâng cấp, chống sạt lỡ cống Ba Gần.
UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo Sở NN&PTNT, Công ty
TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (Công ty) khảo sát cụ thể để có kế hoạch
nâng cấp, sửa chữa tuyến đê trong thời gian sớm nhất. Riêng việc hỗ trợ nắp cống
trên tuyến đê này thì trong các năm qua, Công ty đã hỗ trợ sửa chữa các nắp cống
có khẩu độ từ Ø80cm đến Ø150cm, các cống nhỏ hơn Ø80cm địa phương vận động
nhân dân tự sửa chữa. Đối với kiến nghị nâng cấp, sửa chữa chống sạt lỡ cống Ba
Gần, Công ty đã có kế hoạch sửa chữa trong năm 2018.
- Cử tri xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri phản ánh: việc xây dựng Kênh Lấp làm
hồ chứa nước ngọt của huyện đã dẫn đến thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
tại một số tuyến kênh trên địa bàn. Đề nghị tỉnh khảo sát, đánh giá tác động, ảnh
hưởng để tháo gỡ, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất của nhân dân.
Dự án hồ chứa nước ngọt huyện Ba Tri khởi công tháng 10/2016, sang năm
2017 xảy ra tình trạnh thiếu nước tại một số khu vực lân cận hồ chứa. Để khắc
phục, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã triển khai nạo vét
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các tuyến kênh trong khu vực công trình (riêng xã Phú Ngãi đã nạo vét 07 tuyến
kênh). Năm 2018, dự kiến nạo vét tiếp 18 tuyến kênh, nhằm đảo bảo cung cấp đủ
nước phục vụ sản xuất.
- Cử tri xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại phản ánh: Bão số 16 vừa qua làm
nước tràn vào đê bao cồn Tam Hiệp, gây hoang mang cho người dân. Đề nghị tỉnh
hỗ trợ vốn để làm bờ kè khu vực đầu cồn khoảng 2 km để người dân yên tâm hơn.
UBND tỉnh ghi nhận nhu cầu bức xúc của cử tri và sẽ chỉ đạo Sở NN&PTNT
phối hợp với UBND huyện Bình Đại khảo sát thực tế để tìm nguồn vốn và triển
khai thực hiện đầu tư trong thời gian tới, đảm bảo phòng chống bão, lũ lụt, triều
cường để người dân yên tâm sản xuất.
- Cử tri xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng
tuyến đê bao trên địa bàn xã Mỹ An (ven sông Hàm Luông) do hiện nay tình hình
biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp.
Trong điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Bến Tre đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2030, tỉnh đã có nghiên cứu, tính toán xây dựng tuyến đê ven
sông Hàm Luông thuộc xã Mỹ An, An Điền và một phần phía bắc xã Thạnh Hải,
huyện Thạnh Phú. Tuy nhiên, do hiện nay gần tuyến đê dự kiến nêu trên đã có
tuyến đường Cồn Rừng (sẽ sử dụng làm đê cho khu vực nêu trên) nên tỉnh đã thống
nhất không xây dựng thêm, nhằm tránh lãng phí.
- Cử tri xã Tân Hưng, huyện Ba Tri: Đề nghị kiểm tra lại chất lượng công
trình cống Tân Hưng, vì hiện tại cống đã bị rò rỉ nước.
Qua ý kiến của cử tri, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bến
Tre đã rà soát, kiểm tra thực tế các công trình thủy lợi đang quản lý. Theo đó, cống
Xẻo Sâu (trên địa bàn xã Tân Hưng) được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng
từ năm 2001, với quy mô chiều rộng cửa cống 5m. Trong những năm qua, công
trình này đã phát huy hiệu quả rất tốt trong việc ngăn mặn, đảm bảo tưới tiêu phục
vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Tân Hưng và xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri.
Công trình luôn được Công ty quan tâm, duy tu, sửa chữa thường xuyên, hiện nay,
vẫn bảo đảm ngăn mặn kín nước, không có hiện tượng rò rỉ nước theo như ý kiến
phản ảnh của cử tri.
- Cử tri xã Long Định, huyện Bình Đại: Các cống đê sông Tiền trên đường
ĐH.07 đã hoàn thành, nhưng các mô cống hiện nay là đất cát, người dân đi lại trên
đường này rất khó khăn. Đề nghị đơn vị thi công hỗ trợ đổ đá dăm để người dân đi
lại dễ dàng hơn.
Các cống nói trên thuộc gói thầu xây lắp 8A Công trình Đê bao ven sông
Tiền thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre (giai đoạn 1) đã được triển khai
xây dựng trong giai đoạn 2016-2017. Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, phần mặt đê
trên đỉnh các cống và phần mặt dốc của 2 đầu đê tiếp giáp cống đều được trãi đá
dăm. Hiện nay, phần xây lắp các cống đã thực hiện xong và đơn vị thi công sẽ tiếp
tục thực hiện phần trãi đá dăm lớp mặt các mố cống, dự kiến hoàn thành trong
tháng 3/2018.
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- Cử tri xã An Hiệp, huyện Ba Tri phản ánh: Hiện tại, có sự xung đột lợi ích
giữa hai Công ty cung cấp nước sạch trên địa bàn xã, cử tri đề nghị giải quyết việc
cung cấp nước sạch cho dân sử dụng. Cử tri xã An Ngãi Tây, xã An Hiệp, xã Tân
Hưng, huyện Ba Tri đề nghị Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
cần nâng công suất nhà máy nước phục vụ người dân hoặc nhường thị phần lại cho
tư nhân đầu tư.
Nhà máy nước An Hiệp có công suất 10 m3/h do Trung tâm Nước sạch và Vệ
sinh môi trường nông thôn (Trung tâm) tổ chức quản lý vận hành từ năm 2001 đến
nay và đã được kết nối vào hệ thống cấp nước của nhà máy nước Tân Mỹ để cung
cấp nước sạch cho hơn 480 hộ dân tập trung tại khu trung tâm xã và một số khu vực
ở các ấp 3, 4, 6, 8, 9. Ngoài ra, để đảm bảo cung cấp đủ nước sạch cho nhân dân xã
An Hiệp, ngày 22/4/2016, UBND tỉnh đã cho phép Công ty Cổ phần Sản xuất và
Thương mại NID đầu tư thêm Nhà máy nước An Hiệp tại ấp Giồng Cổ Chi (có công
suất 1.200 m3/ngày đêm) và đã hoàn thành, đưa vào vận hành khai thác. Trung tâm đã
thỏa thuận phân vùng cấp nước cho các khu vực còn lại của xã, nhằm tránh đầu tư
tuyến ống manh mún, chồng chéo, trùng lắp, gây lãng phí đầu tư; đồng thời, kết nối để
bổ cấp nguồn nước sạch vào tuyến ống cấp nước của nhà máy nước An Hiệp và hệ
thống cấp nước của nhà máy nước Tân Mỹ quản lý để cung cấp nước sạch cho nhân
dân xã An Hiệp và khu vực xã An Đức, An Bình Tây,... nhằm tăng được tỷ lệ dân cư
sử dụng nước sạch, từng lúc góp phần xây dựng thành công xã nông thôn mới. Vì vậy,
không có sự xung đột lợi ích giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại NID và
Trung tâm tại khu vực này.
Đối với địa bàn xã An Ngãi Tây và Tân Hưng đã có Nhà máy nước An Phú
Trung có công suất khai thác 1.920 m3/ngày đêm và nhà máy nước Tân Hưng có
công suất khai thác 480 m3/ngày đêm do Trung tâm quản lý, cung cấp nước sạch
trên phạm vi các xã An Phú Trung, An Ngãi Trung, An Ngãi Tây, An Bình Tây,
Tân Hưng. Để đảm bảo việc cung cấp nước sạch tại khu vực này, ngành chức năng
đã phối hợp với địa phương và các đơn vị cung cấp nước khu vực này khảo sát từng
khu vực và thống nhất giao cho Công ty TNHH Nước sạch DARCO Ba Lai đảm
nhận thực hiện cung cấp nước một số khu vực còn lại (nơi chưa có tuyến ống tại ấp
Giồng Sao, An Quy, xã An Ngãi Tây và ấp Tân An, Xẻo Sâu,… xã Tân Hưng). Do
đó, Trung tâm sẽ tiếp tục quản lý, khai thác ổn định với mạng lưới cấp nước hiện
hữu, chỉ nâng công suất phù hợp tiêu chuẩn dùng nước, mở rộng, lắp đặt thêm đồng
hồ nước vào hộ dân trong phạm vi do Trung tâm đang quản lý; không mở rộng
thêm tuyến ống cấp nước trong phạm vi của xã An Ngãi Tây và Tân Hưng.
- Cử tri xã An Bình Tây, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri đề nghị nâng cao chất
lượng nguồn nước sinh hoạt do các nhà máy nước cung cấp trên địa bàn huyện vì
hiện tại nước chưa đảm bảo vệ sinh.
Hiện nay, nhà máy nước Tân Mỹ có công suất khai thác 12.000 m3/ngày đêm
đang hoạt động với công nghệ ổn định và mạng lưới hơn 500km cung cấp nước
sạch trên phạm vi các xã: Tân Mỹ, Mỹ Hòa, Mỹ Chánh, Mỹ Nhơn, Tân Xuân,
Phước Tuy, Phú Lễ, Phú Ngãi, Bảo Thạnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh An, Tân Thủy, An
Thủy, An Đức, An Bình Tây, thị trấn Ba Tri, các cơ quan, đơn vị, Khu đô thị, Khu
công nghiệp của huyện. Chất lượng nước cung cấp được kiểm soát bởi cơ quan y tế
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theo các quy chuẩn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đôi lúc nguồn nước có chất lượng chưa
đảm bảo. Nguyên nhân chủ yếu là do những lúc nhà máy phải xúc rữa, xả cặn đã
làm xáo trộn, đưa lượng bùn còn sót lại vào đường ống cấp nước (lượng phù sa
trong nước sau khi được xử lý là rất lớn); đôi khi tuyến ống bị bể vỡ nên việc sửa
chữa làm cho lượng bùn cặn đi vào đường ống dẫn đến nước bị đục tại thời điểm
này. Tuy nhiên, ngay sau khi xả bỏ nước đục ở cuối tuyến, chất lượng nước sẽ đảm
bảo. Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh xin ghi nhận và tiếp tục chỉ đạo ngành
chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện tốt các biện pháp
nhằm đảm bảo chất lượng nước cung cấp, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.
- Cử tri xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách đề nghị quan tâm đầu tư
nhà máy nước, vì hiện nay nước phía trong đê bao bị ô nhiễm do chất thải từ chăn
nuôi, thuốc trừ sâu.
Hiện nay, khu vực xã Tân Thiềng và Hưng Khánh Trung B có nhà máy nước
Hoa Hồng (công suất 168 m3/ngày đêm), nhà máy nước Họ Đạo Cái Nhum (công suất
480 m3/ngày đêm) và nhà máy nước Tân Thiềng (công suất 7.200 m3/ngày đêm) đảm
bảo công suất cung cấp nước sạch theo nhu cầu của người dân, do đó, việc đầu tư xây
dựng thêm nhà máy nước là không phù hợp, chỉ nâng cấp, mở rộng tuyến ống cấp
nước phục vụ cho người dân. Tuy nhiên, qua phản ảnh của cử tri, UBND tỉnh xin
ghi nhận và sẽ chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra để có phương án đầu tư, nâng cấp
trong thời gian tới khi có điều kiện.
- Cử tri xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm phản ánh: Theo Quyết định của
UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất nông nghiệp phải
từ 500m2 trở lên. Quy định này chưa phù hợp với tình hình thực tế của người dân
trong xã, vì nếu cha mẹ có ít đất để lại cho con cái mà khi chia ra không đủ số diện
tích như quy định, thì không thể tách thửa và như vậy thì không tách hộ khẩu được.
Đề nghị tỉnh xem xét lại đối với quy định diện tích tối thiểu tách thửa đất nông
nghiệp. Đồng thời, cử tri cũng đề nghị xem xét lại việc quy định khi chuyển quyền
sử dụng đất thì tất cả thành viên trong hộ gia đình phải có mặt ký tên, kể cả thành
viên dưới 15 tuổi chưa có công đóng góp, quy định này là chưa phù hợp.
Về diện tích tối thiểu tách thửa đất nông nghiệp: Quy định diện tích tối thiểu
đối với đất nông nghiệp nhằm tránh sản xuất manh mún và đảm bảo sử dụng đất
đúng quy hoạch. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp tại khu
vực quy hoạch đất nông nghiệp tại các xã là 500m2 theo quy định là phù hợp với
tình hình thực tế của tỉnh và phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp theo
hướng tập trung, sản xuất quy mô lớn trong thời gian tới. Đây được xem là tiền đề
phát triển kinh tế hộ gia đình trong thời kỳ quá độ chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ lên sản
xuất hàng hóa quy mô lớn. Ngoài ra, trước khi ban hành, ngành chức năng đã lấy ý
kiến và được sự thống nhất của các địa phương cũng như Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Về quy định khi chuyển quyền sử dụng đất thì tất cả thành viên trong hộ gia
đình phải có mặt ký tên: Theo quy định thì hợp đồng, văn bản giao địch về quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình sử dụng đất được
người đứng tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của
pháp luật về dân sự ký tên sau khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử
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dụng đất đồng ý (nghĩa là chỉ cần người đại diện theo ủy quyền của những người có
quyền và nghĩa vụ liên quan tham gia giao dịch mà không cần tất cả những người
có quyền và nghĩa vụ liên quan tham gia giao dịch).
- Cử tri xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh: Hiện nay, hàng ngày
lượng cát bị khai thác (tại mỏ cát An Hiệp) quá lớn, cát không kịp phục hồi nên
lòng sông đã rất sâu, gây nguy hiểm và đe dọa sạt lở bờ sông là rất lớn. Đề nghị
tỉnh định kỳ có đánh giá trữ lượng cát để có biện pháp quản lý phù hợp, cần có sự
điều tiết để khai thác cát lòng sông hợp lý; Cử tri xã Phú Túc, huyện Châu Thành
đề nghị ngành chức năng cần quyết liệt trong việc xử lý nghiêm hơn vấn đề khai
thác cát sông trái phép.
Hiện nay, mỏ cát Tiên Thủy - An Hiệp trên sông Hàm Luông do Công ty Cổ
phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre khai thác theo Quyết định số 2978/QĐ-UBND
ngày 8/12/2016 của UBND tỉnh. Trước khi đưa mỏ vào khai thác, Sở TN&MT đã
có yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm túc các nội dung đảm bảo môi trường trong
khai thác như: thả phao xác định khu vực mỏ được phép khai thác, không tập trung
số lượng quá 10 phương tiện khai thác tại khu vực mỏ, không vượt sản lượng khai
thác trong ngày, thời gian khai thác, độ sâu khai thác, giám sát môi trường đường
bờ định kỳ theo quy định. Trong quá trình khai thác cát, đơn vị khai thác phải triển
khai thực hiện theo cam kết trên, thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ, đo
đạc địa hình đáy sông định kỳ 6 tháng/lần và báo cáo tình hình hoạt động về Sở
TN&MT để theo dõi, kiểm tra.
Việc khai thác cát trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn là vấn đề nóng, do nhu cầu
cấp thiết để san lấp các công trình trong dân, cũng như các công trình phục vụ phát
triển kinh tế - xã hội trong khi chưa có vật liệu thay thế. Để thực hiện tốt công tác
quản lý nhà nước về khoáng sản trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở
TN&MT xây dựng kế hoạch thanh tra trong năm 2018 đối với tất cả các mỏ đã
được cấp phép khai thác (trong đó có mỏ cát An Hiệp-Tiên Thủy) và phối hợp với
các ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành để xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Cử tri xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm phản ánh: Trước đây, Nhà nước
đo đạc đất bằng tọa độ máy bay để cấp sổ xanh cho toàn dân. Đến năm 1996, Nhà
nước đo đạc lại bằng thước dây để cấp sổ đỏ cho toàn dân. Đến năm 2005, Nhà
nước đo đạc lại bằng máy cho cả xã, dù đúng hình thể mà chênh lệch diện tích thì
người dân cũng phải đóng thuế (khi đổi sổ) phần chênh lệch, việc thu thuế này chỉ
có ở huyện Giồng Trôm, trong khi các huyện khác không có thu như vậy. Đề nghị
cho biết việc thu thuế này có đúng không và thu theo quy định nào?
Việc thu phí trước bạ được thực hiện theo quy định tại Điều 5 khoản 16 mục
d Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, theo đó, trường
hợp khi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phát sinh chênh lệch diện
tích đất tăng thêm, nhưng ranh giới của thửa đất không thay đổi thì được miễn nộp
lệ phí trước bạ đối với phần diện tích đất tăng thêm; trường hợp có thay đổi ranh
giới thửa đất so với giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng cũ dẫn đến phát sinh tăng
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diện tích đất thì phải nộp lệ phí trước bạ đối với phần chênh lệch tăng (phát sinh
giảm diện tích đất thì được miễn nộp lệ phí trước bạ).
- Cử tri xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh việc vứt xác heo bệnh,
heo chết xuống sông gây ô nhiễm nguồn nước, gây nguồn dịch bệnh cho cư dân vẫn
còn xảy ra, đề nghị có biện pháp xử lý.
Qua phản ánh của cử tri, Sở TN&MT đã chỉ đạo Phòng TN&MT huyện Mỏ
Cày Bắc thực hiện rà soát, kiểm tra tình hình và ghi nhận trong thời gian qua, các
ngành chức năng huyện, xã đã phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý 02 trường hợp
(01 trường hợp UBND xã tiêu hủy, 01 trường hợp hướng dẫn người dân tiêu hủy).
Tuy nhiên, tình trạng vứt xác vật nuôi xuống sông trên địa bàn huyện vẫn còn diễn
ra và khó phát hiện. Nguyên nhân do người dân chưa chú ý đến vấn đề vệ sinh môi
trường, ngại xử lý tại đất nhà vì sợ ảnh hưởng mầm bệnh, lo ngại về các khoản chi
phí phải trả cho việc xử lý, ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi nên lén vứt xác vật
nuôi xuống sông. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chức năng và
các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi
trường, hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý chất thải, xác vật nuôi theo quy
định để người dân nhận thức rõ và tự giác chấp hành. Đồng thời, tăng cường công
tác kiểm tra, nắm tình hình trong dân, kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm.
- Cử tri phường 8, thành phố Bến Tre phản ánh: vấn đề giao thông hiện nay
quy định cho phép xe 02 bánh được rẽ phải khi báo hiệu đèn đỏ. Nhưng thực tế các
xe 02 bánh, 04 bánh khác dừng chờ đèn đỏ không nhường đường. Đề nghị tỉnh chỉ
đạo ngành quản lý giao thông nên kẻ vạch chừa đường cho xe 02 bánh được rẽ
phải để giảm ách tắc giao thông.
Tín hiệu giao thông tuân thủ theo Luật Giao thông và Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT ngày 08/4/2016 của Bộ
Giao thông vận tải. Trường hợp xe 02 bánh được rẽ phải khi báo hiệu đèn đỏ được
phép thực hiện nếu điều kiện cho phép (mặt bằng rẽ phải được rộng rãi, đảm bảo an
toàn, có biển báo phụ,…), nếu điều kiện mặt bằng không cho phép thì các phương
tiện rẽ phải phải chờ để đảm bảo an toàn.
- Cử tri xã Phú Lễ, huyện Ba Tri phản ánh: Huyện lộ 14 (từ thị trấn Ba Tri
đến cống đập Ba Lai) đang xuống cấp. Đề nghị tỉnh sớm duy tu, sửa chữa để thuận
tiện cho việc đi lại của người dân.
Vấn đề này, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý thực hiện dặm
vá trên toàn tuyến Đường huyện 14, nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến
đường trên.
- Cử tri phường 8, thành phố Bến Tre phản ánh tình trạng xe buýt chở khách
lưu thông chạy rất ẩu, xe hoa lâm chở cát đá xây dựng đổ xuống đường công cộng
rất dễ gây tai nạn, nhưng chưa có cơ quan nào xử lý. Đề nghị cơ quan chức năng
kiểm tra xử lý nghiêm việc này để bảo vệ tính mạng cho người dân lưu thông trên
các tuyến đường.
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Ngày 02/8/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3929/KH-UBND về
việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, Sở Giao
thông vận tải đang triển khai thực hiện và đã triển khai đến các đơn vị vận tải hành
khách, trong đó có đối tượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Theo đó,
hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt đã có nhiều chuyển biến tích cực,
đặc biệt là tinh thần phục vụ của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt được cải
thiện, cũng như hạn chế được tình trạng lái xe buýt phóng nhanh, vượt ẩu, dừng đỗ,
đón trả khách không đúng nơi quy định. Qua phản ánh của cử tri, Sở Giao thông
vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe
buýt kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các trường hợp vi phạm như: xe buýt chạy ẩu, vi
phạm tốc độ, dừng đón trả khách không đúng nơi quy định,… cũng như xe hoa lâm
và các phương tiện khác chở đá, vật tư xây dựng xây dựng đổ xuống đường công
cộng gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Đồng thời, để kịp thời xử lý
các phương tiện vi phạm, Sở Giao thông vận tải rất mong bà con cử tri cùng phối
hợp cung cấp thông tin biển số xe vi phạm qua đường dây nóng như sau:
0275.3828607 - 0913.965.164 - 0913.997.818 và của đơn vị quản lý xe buýt:
0275.3833111.
- Cử tri xã Phú Túc, huyện Châu Thành đề nghị cho biết công trình tuyến lộ
của 8 xã ven sông Tiền giai đoạn 2 trên địa bàn huyện khi nào triển khai thực hiện.
Cử tri đề nghị khi thực hiện cần phải bảo đảm chất lượng, nhất là tại các vị trí
cống thoát nước của các hộ dân tránh tình trạng bị sụp lún sau này.
Công trình cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch các xã ven sông Tiền giai đoạn 2
(Đoạn 1) qua 3 xã An Khánh, Phú Túc và Phú Đức do UBND huyện Châu Thành
làm chủ đầu tư và được khởi công vào ngày 25/4/2017, thời gian hoàn thành dự
kiến ngày 20/01/2022. Hiện nay, đã thi công cống tại Km5 + 235 và cầu Bổn Thôn
thuộc xã Phú Túc. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, do có khó khăn trong công
tác giải phóng mặt bằng nên UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất
chi tiền hỗ trợ cho các hộ dân (đã thực hiện xong). Sau tết Nguyên đán, đơn vị thi
công sẽ triển khai thi công trở lại. Qua ý kiến của cử tri, UBND huyện Châu Thành
đã ghi nhận và sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan thi công công trình đúng thiết kế và
đảm bảo chất lượng.
- Cử tri thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú đề nghị quan tâm, đầu tư nâng
cấp đoạn lộ từ Ngã ba nhà thương (khu vực điện máy Xanh) đến Ngã tư nhà thờ và
đường Huyện lộ 25 (đường ấp Thạnh Trị Thượng) đã xuống cấp có nhiều hố, đề
nghị san lấp các hố vì dễ xảy ra tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông.
Qua ý kiến của cử tri, UBND tỉnh xin ghi nhận. Tuy nhiên, hiện nay nguồn
vốn đầu tư hạ tầng giao thông còn khó khăn nên khó có thể thực hiện được. Trong
thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu và đề
xuất nguồn vốn để đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường nêu trên. Hiện tại, Sở
Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý thực việc dặm vá các ổ gà tại khu vực
nêu trên, đảm bảo an toàn giao thông.
- Cử tri xã Tam Phước, huyện Châu Thành phản ánh đoạn đường giao thông
trọng tâm mũi tàu ấp Thạnh Hựu, xã Tam Phước hàng ngày có nhiều học sinh băng
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qua đường để vào Trường THCS Tam Phước nên rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn
giao thông. Đề nghị tỉnh quan tâm có cách nào để học sinh qua đường an toàn như
xây dựng nhánh riêng cho học sinh đi vòng qua.
Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh ghi nhận và sẽ chỉ đạo Sở Giao thông
vận tải phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan khảo sát
thực tế và đề xuất hướng giải quyết.
- Cử tri xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành đề nghị sửa chữa Đường tỉnh
883 đoạn chợ Tân Huề Đông nên làm vỉa hè đoạn ngã tư lên chợ Tân Huề Đông và
đoạn ngã tư xuống Bình Đại.
Hạng mục bổ sung hệ thống thoát nước trên Đường tỉnh 883 đoạn qua trung
tâm thị trấn Châu Thành và khu vực Giao Long đã thực hiện cơ bản hoàn thành.
Tuy nhiên, hạng mục làm vỉa hè (đoạn ngã tư lên chợ Tân Huề Đông và đoạn ngã
tư xuống Bình Đại) do kinh phí đang gặp khó khăn nên chưa thực hiện được. Qua ý
kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải ghi nhận và sẽ tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của
Trung ương để thực hiện trong thời gian tới khi cân đối được nguồn vốn.
- Cử tri phường 8, thành phố Bến Tre; cử tri xã Tam Phước, huyện Châu
Thành; cử tri thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm; cử tri xã Tân Hưng,Mỹ
Nhơn, huyện Ba Tri; cử tri xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc; cử tri xã
Thạnh Trị, huyện Bình Đại kiến nghị các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách
đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp/khu phố, các đoàn
thể, tổ chức khác ở cơ sở.
Hiện nay, toàn tỉnh có 164 xã, phường, thị trấn với 986 ấp/khu phố và trên
14.000 Tổ nhân dân tự quản. Số người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở là
7.671 người, trong đó cấp xã là 2.780 người, ấp/khu phố là 4.891 người. Ngoài ra,
để đảm bảo công tác an ninh trật tự, quốc phòng tại cơ sở, tỉnh còn bố trí 706 người
thực hiện nhiệm vụ thường trực tại Công an xã và Ban Chỉ huy quân sự xã, 948
Công an viên phụ trách ấp/khu phố và 986 ấp/khu phố đội trưởng.
Trong thời gian qua, tỉnh đã rất quan tâm đến vấn đề chế độ, chính sách đối
với những người công tác ở cơ sở, đặc biệt là những người hoạt động không chuyên
trách, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những lực lượng này ổn định cuộc sống, an
tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao ở địa phương, đặc biệt là
hỗ trợ mức sinh hoạt phí đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã
trên địa bàn tỉnh cao hơn mức quy định của Trung ương (Trung ương quy định là
1.0 mức lương cơ sở/tháng; tỉnh chi trả 1.37 mức lương cơ sở/tháng cho những
người không có bằng cấp chuyên môn và xếp lương như công chức đối với những
người có bằng cấp chuyên môn, trong đó Trung cấp là 1.86, Đại học là 2.34 mức
lương cơ sở/tháng). Ngoài ra, cuối năm 2017, căn cứ vào khả năng nâng sách của
tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ thực tế của người công tác ở cơ sở, UBND
tỉnh đã đề xuất và được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết (Nghị quyết số 28/2017/
NQ-HĐND ngày 05/12/2017) điều chỉnh tăng mức sinh hoạt phí của Trưởng Ban
công tác Mặt trận ấp/khu phố, tăng chế độ tiền ăn đối với lực lượng làm công tác
thường trực tại Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã và hỗ trợ mua BHYT hàng
năm cho khoảng 2.800 người thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cấp xã
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và ấp/khu phố (Dân quân thường trực, Trung đội trưởng dân quân cơ động cấp xã,
ấp/khu phố đội trưởng, Công an viên trực Công an xã, Công an viên phụ trách
ấp/khu phố) với tổng kinh phí thực hiện trên 11,7 tỷ đồng/năm từ nguồn tăng thu
của ngân sách địa phương.
UBND tỉnh xin trân trọng ghi nhận và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của
cử tri trong việc quan tâm đến chế độ, chính sách đối với những người hoạt động
không chuyên trách và những tổ chức, những người thực hiện nhiệm vụ chính trị,
xã hội khác ở cơ sở. Tuy nhiên, khả năng ngân sách của tỉnh còn quá hạn hẹp nên
rất khó có thể điều chỉnh thêm trong thời điểm hiện nay. Vì vậy, khi khả năng cân
đối ngân sách của tỉnh được đảm bảo hoặc khi có điều chỉnh các quy định của
Trung ương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương nghiên cứu điều
chỉnh cho phù hợp nhằm giúp cho những người hoạt động không chuyên trách và
những người thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
an tâm công tác, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.
Cử tri xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre phản ánh: Theo quyết định số
68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Hội
có tính chất đặc thù, trong đó có Hội Khuyến học. Nhiều năm liền cử tri có kiến
nghị, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ cho Hội, thậm chí chưa hỗ trợ
kinh phí hoạt động. Đề nghị tỉnh quan tâm, có chính sách hỗ trợ kinh phí để Hội
khuyến học hoạt động có hiệu quả.
- Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc quy định Hội có tính chất đặc thù, ngày 22/10/2012, UBND tỉnh
ban hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND về việc công nhận danh sách hội có tính
chất đặc thù hoạt động trong phạm vi thành phố Bến Tre. Theo đó, thành phố Bến
Tre chỉ có 05 tổ chức hội đủ điều kiện để xác định hội có tính chất đặc thù, gồm:
Hội Chữ Thập đỏ, Hội Đông y, Hội Người mù, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi,
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin. Đối với các Hội chưa đủ điều kiện để xác
định hội đặc thù ở địa phương thì việc hỗ trợ từ ngân sách nhà nước do địa phương
căn cứ vào nguồn kinh phí của địa phương và các hoạt động gắn với nhiệm vụ nhà
nước giao để hỗ trợ kinh phí cho Hội. Do đó, Hội Khuyến học thành phố Bến Tre
gặp khó khăn, có thể đề xuất với UBND thành phố Bến Tre để được xem xét, tạo
điều kiện hỗ trợ kinh phí cho Hội hoạt động.
- Cử tri xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đề nghị thành lập Hội Bảo
vệ quyền lợi người tiêu dùng ở huyện Mỏ Cày Bắc.
Căn cứ Điều 5 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của UBND
tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công
chức và viên chức trên địa bàn tỉnh, thì việc cho phép thành lập, chia, tách, sáp
nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ đối với các tổ chức Hội có
phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, xã thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
Do vậy, nếu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập hội trên địa bàn huyện Mỏ
Cày Bắc thì liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Mỏ Cày Bắc để được hướng dẫn thủ
tục, hồ sơ thành lập hội.
13

Cử tri xã Tam Phước, huyện Châu Thành đề nghị gắn đèn chiếu sáng ban
đêm phía trong khu nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Trong các năm qua, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh đã từng bước được đầu tư nâng
cấp, sửa chữa ngày càng khang trang hơn và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian
tới. Qua kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh xin ghi nhận và sẽ chỉ đạo Sở LĐTB&XH
nghiên cứu, đề xuất trong thời gian tới (khi đảm bảo kinh phí thực hiện).
Cử tri xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ
huyện Châu Thành đầu tư, xây dựng Bến xe, chợ huyện, Trung tâm thương mại của
huyện để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.
Để phát triển mạng lưới cũng như khắc phục tình trạng xuống cấp của cơ sở
hạ tầng thương mại, hiện nay, Chính phủ đang chủ trương kêu gọi xã hội hóa trong
lĩnh vực xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cho phép các doanh nghiệp,
hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác. Để giúp UBND các
huyện, thành phố định hướng trong việc kêu gọi đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển
thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn năm 2025, trong đó tại
huyện Châu Thành không quy hoạch phát triển chợ huyện mà phát triển trung tâm
thương mại giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có
nhà đầu tư thực hiện. UBND huyện Châu Thành sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan kêu gọi đầu tư. Riêng đối với việc xây dựng bến xe, để phù
hợp với điều kiện thực tế của huyện, Sở Giao thông vận tải đã cấp phép hoạt động
bến xe loại 6 tại xã Tiên Thủy do Hợp tác xã vận tải Châu Thành quản lý để phục
vụ nhu cầu đi lại của người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa. Các xã còn lại và thị
trấn Châu Thành có vị trí quá gần bến xe thành phố Bến Tre nên có thể sử dụng
chung để khai thác bến xe hiệu quả hơn.
- Cử tri xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre phản ánh: Bộ tiêu chí xây dựng xã
nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2016-2020 hướng dẫn một số tiêu chí cao hơn,
tiêu chí đã đạt thì bị sụt giảm, nhất là tiêu chí số 13 về “Tổ chức sản xuất”. Đề
nghị tỉnh xem xét lại tiêu chí số 13 để giải quyết khó khăn cho các xã.
Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1980/QĐTTg về Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016-2020. So với Bộ tiêu chí giai đoạn
2010-2015 thì Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020 có một số tiêu chí, chỉ tiêu yêu cầu
cao hơn và bổ sung thêm một số chỉ tiêu mới để phù hợp với quá trình phát triển
chung, đồng thời có một số tiêu chí mềm do các địa phương chủ động quy định.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 20162020 để thực hiện trên địa bàn tỉnh đảm bảo không thấp hơn chỉ tiêu của Trung
ương và sát hợp với tình hình phát triển của địa phương, với mục tiêu xây dựng
NTM thực chất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Do vậy,
một số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2010-2015
bị sụt giảm tiêu chí. Vì vậy, trong giai đoạn tới, các xã phải không ngừng nâng chất
các tiêu chí đã đạt theo nội dung Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, đồng thời, vận
động nhân dân trên địa bàn xã phát huy mạnh mẽ hơn vai trò chủ thể trong xây
dựng NTM, quyết tâm, đồng lòng giữ vững danh hiệu xã NTM đã đạt được.
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Riêng tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất, có 02 chỉ tiêu: xã có Hợp tác xã
hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và xã có mô hình liên
kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. Với mục đích
xây dựng Hợp tác xã gắn kết người sản xuất với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm,
mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và đảm bảo khả thi trong quá trình thực
hiện, UBND tỉnh điều chỉnh quy mô từ “10% số hộ trong xã tham gia Hợp tác xã”
thành “10% số hộ sản xuất nông nghiệp (dịch vụ) của xã tham gia Hợp tác xã”,
đồng thời, giao cơ quan chuyên môn hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể để các địa phương
thực hiện, đảm bảo thực hiện tiêu chí này chất lượng và phù hợp với điều kiện phát
triển của địa phương.
- Cử tri xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre ý kiến: Từ khi xã Phú Nhuận được
công nhận xã Nông thôn mới đến nay chưa có các Đoàn nghệ thuật văn hóa, đoàn
văn công của tỉnh đến phục vụ nhân dân trong xã. Đề nghị tạo điều kiện cho các
đoàn nghệ thuật đến xã phục vụ để góp phần nâng cao đời sống văn hóa nông thôn.
Qua ý kiến của cử tri, Sở VHTT&DL đã ghi nhận và sẽ phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan tổ chức sân chơi hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các địa
phương, nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa của người dân nông thôn, đặc
biệt là các xã nông thôn mới. Đối với xã Phú Nhuận sẽ dự kiến tổ chức vào quý
II/2018.
- Cử tri thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm: Hiện nay, tình trạng dạy
thêm, học thêm trái với quy định vẫn còn. Đề nghị Sở GD&ĐT tăng cường công tác
kiểm tra, có giải pháp chế tài xử lý nghiêm các trường hợp này. Đề nghị nên tạm
ngưng việc cấp mới và ngưng cấp gia hạn các giấy phép dạy thêm thuộc thẩm
quyền Sở GD&ĐT quản lý trên địa bàn huyện.
Nhằm chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm, Sở GD&ĐT đã ban hành
Công văn số 2560/SGD&ĐT-TTr ngày 19/12/2017 về việc chỉ đạo tăng cường
quản lý dạy thêm, học thêm; đã tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở dạy thêm, học
thêm trên địa bàn toàn tỉnh; dừng cấp phép mới cho các cơ sở dạy thêm, học thêm
ngoài nhà trường. Đồng thời, Sở đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT và thủ trưởng các
cơ sở giáo dục tăng cường công tác kiểm tra việc dạy thêm, học thêm, chủ động
tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ việc dạy thêm,
học thêm trên địa bàn, kiên quyết xử lý nếu có vi phạm.
- Cử tri thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại kiến nghị UBND tỉnh quan tâm,
có ý kiến với các cơ sở đào tạo trong tỉnh có chức năng đào tạo giáo viên mầm non
nên mở lớp đào tạo bảo mẫu để đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu giảng dạy cấp học
mầm non, tiểu học.
Theo Thông tư số 06/2015/TTLT- BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên
Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ về Quy định số lượng danh mục khung vị trí việc làm và
định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thì
không có vị trí chức danh Bảo mẫu trong trường mầm non. Tuy nhiên, để đáp ứng
tốt hơn nhu cầu giảng dạy cấp mầm non, hàng năm, trường Cao đẳng Bến Tre đều
có chiêu sinh 1-2 lần các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng,
giáo dục trẻ em tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục với thời lượng 300
15

tiết/khóa học (theo Quyết định số 1923/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT) gửi đến tất cả Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố để thông tin rộng
rãi đến các cơ sở giáo dục mầm non, nhóm trẻ. Riêng trong năm 2017 mở được 02
khóa học với số lượng trên 90 học viên
- Cử tri xã An Ngãi Tây, xã An Hiệp, huyện Ba Tri; cử tri phường 8, thành
phố Bến Tre đề nghị tỉnh tăng cường quản lý an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm
trên địa bàn xã, huyện, tỉnh.
Trong thời gian qua, ngành Y tế đã phối hợp với các ngành chức năng tổ
chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trong các đợt:
Tháng cao điểm Tết, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, phòng chống dịch
mùa hè, phòng chống dịch cúm gia cầm,... Ngoài ra, ngành Y tế còn tổ chức các đợt
kiểm tra chuyên ngành để kiểm tra các mặt hàng do ngành quản lý, cụ thể: trong
năm 2017, toàn tỉnh đã thành lập 194 đoàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra 13.780
lượt cơ sở. Qua kiểm tra, có 11.336 lượt cơ sở đạt điều kiện an toàn thực phẩm, đạt
tỷ lệ 82,26%. Qua ý kiến của cử tri, ngành Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành
chức năng thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2018
theo kế hoạch và sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền công tác vệ sinh an toàn thực
phẩm để người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định.
- Cử tri thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại ý kiến: Việc giải trình của UBND
tỉnh về kết quả thẩm định nước đóng chai của cơ sở nước đóng chai Nam Việt (khu
phố 2, thị trấn Bình Đại) đạt chất lượng theo quy định là chưa thỏa đáng. Cử tri đề
nghị tỉnh trả lời bằng văn bản và cung cấp kết quả kiểm nghiệm cho cử tri biết.
Ngày 09/8/2017, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có tiến hành kiểm tra
Công ty TNHH MTV sản xuất nước uống đóng chai Nam Việt. Qua kiểm tra, kết
quả như sau: các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và về con người,
về chất lượng đo hàm lượng TDS của nước sau khi qua hệ thống lọc đều đạt yêu
cầu. Do đó, cử tri có nhu cầu tham khảo kết quả kiểm tra nêu trên có thể liên hệ đến
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để được hỗ trợ, cung cấp thông tin.
- Cử tri xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre; cử tri xã Phú Túc, huyện Châu
Thành phản ánh: Hiện nay, đa số người dân trong tỉnh hạn chế đến khám, chữa
bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu mà đến khám và điều trị tại các bệnh viện
ngoài tỉnh như tỉnh Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh,... Đề nghị xem xét đánh
giá lại chất lượng khám, chữa bệnh của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Đình
Chiểu để người dân trong tỉnh an tâm điều trị và không phải tốn chi phí đi đến các
bệnh viện ngoài tỉnh để khám chữa bệnh.
Qua thống kê cho thấy, hiện nay, số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện
Nguyễn Đình Chiểu ngày càng tăng, trong đó số lượt khám, chữa bệnh năm 2016 là
833.167 lượt, năm 2017 là 883.449 lượt người; số bệnh nhân điều trị nội trú năm
2016 là 77.794 người, năm 2017 là 85.155 người. Để đáp ứng yêu cầu khám, chữa
bệnh ngày càng tăng, Bệnh viên đã tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng
điều trị cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Qua kết quả khảo
sát hài lòng người bệnh của Viện chiến lược quốc gia - Bộ Y tế (từ ngày 11 12/01/2018) cho thấy, tỷ lệ hài lòng chung về Bệnh viện là 84,6%, trong đó tỷ lệ
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hài lòng về thái độ ứng xử của nhân viên y tế đạt 91,5%, hài lòng về chất lượng
điều trị của bệnh viện đạt 89,6%. Đồng thời, bệnh viên cũng tiến hành khảo sát và
kết quả cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân chắc chắn sẽ quay trở lại bệnh viện và giới thiệu
cho người khác là 72,1%, chỉ có 0,8% không muốn quay lại. Qua đánh giá, chất
lượng bệnh viện cũng tăng mỗi năm và bệnh viện hiện đạt chất lượng khá. Hàng
năm, Bệnh viện đều có đầu tư trang thiết bị và kỹ thuật mới, trong đó, năm 2017 đã
thực hiện được 13.855 dịch vụ kỹ thuật (gồm 11.717 kỹ thuật lâm sàng và 2.138 kỹ
thuật cận lâm sàng). Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người dân không hài lòng về
bệnh viện như: 8,5% không hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của một số nhân
viên y tế và khoảng 20% không hài lòng vì thời gian chờ đợi.
Hiện nay, Bộ Y tế có quy định về việc thông tuyến trong khám, chữa bệnh.
Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân có thể lựa chọn các bệnh viện
cùng tuyến của tỉnh, thành khác để khám, chữa bệnh theo nhu cầu và điều kiện của
người bệnh. Qua kết quả khảo sát nêu trên và ý kiến của cử tri, Sở Y tế sẽ tiếp tục
chỉ đạo bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cũng như các bệnh viện trên địa bàn tỉnh
tiếp tục cải tiến chất lượng khám, chữa bệnh trên tinh thần lấy người bệnh làm
trung tâm, phát triển kỹ thuật mới, cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh, cũng
như đổi mới phong cách phục vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc
sức khỏe của người dân.
- Cử tri Nguyễn Văn Huệ, ấp Kinh Ngoài, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm
đề nghị tỉnh kiểm tra xử lý đối với Bệnh viện Minh Đức vì cấp phát thuốc hết hạn
sử dụng cho bệnh nhân khi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT.
Căn cứ vào hồ sơ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Minh Đức thì ông
Nguyễn Văn Huệ có khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Minh Đức từ tháng
9/2014 đến tháng 4/2015, tổng cộng là 8 lần khám chữa bệnh. Qua kiểm tra đơn
thuốc và biên bản nhập kho thì tất cả các loại thuốc mà ông Nguyễn Văn Huệ nhận
về đều có hạn dùng rất xa (hiện phía bệnh viện còn lưu bảng kê các lượt khám chữa
bệnh của ông Nguyễn Văn Huệ, toa thuốc và biên bản nhập kho tại thời điểm khám
chữa bệnh của ông Nguyễn Văn Huệ). Đồng thời, ngày 25/01/2018, thanh tra Sở Y
tế đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh tại
nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Minh Đức. Qua kiểm tra, không phát hiện tình trạng
cấp phát thuốc hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, qua ý kiến của cử tri, Sở Y tế sẽ tiếp tục
tăng cường kiểm tra công tác quản lý dược tại các cơ sở Khám chữa bệnh trên địa
bàn tỉnh.
- Cử tri Lê Văn Lộc, ấp Thanh Xuân 1, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc
phản ánh: Ông đang điều trị bệnh ngoại trú dài hạn tại Bệnh viện Trần Văn An với
07 chứng bệnh. Trong thời gian này, ông có phát sinh thêm bệnh tai biến, bị méo
miệng (ngoài 07 chứng bệnh đã được ghi nhận), khi tiếp tục đến khám tại bệnh viện
Trần Văn An thì nơi đây không nhận điều trị tai biến mà yêu cầu trở về xã để làm
thủ tục chuyển lại, vì bệnh này (tai biến) không nằm trong danh mục đã chuyển ban
đầu. Ngoài ra, khi đang trong thời điểm điều trị nội trú, ông có bệnh mới phát sinh
(bệnh cảm cúm) thì bệnh viện cũng không điều trị vì cho rằng bệnh này không nằm
trong danh mục các bệnh đã chuyển. Trong quá trình làm thủ tục chuyển tuyến từ
xã lên bệnh viện Trần Văn An, ông Lộc phải chuyển từ xã đến bệnh viện Cù Lao
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Minh, sau đó bệnh viện Cù Lao Minh mới chuyển sang Trần Văn An. Tuy nhiên, do
trong giấy chuyển viện ở xã chỉ ghi ký hiệu bệnh nên liệt kê không đủ chứng bệnh.
Khi chuyển đến bệnh viện Cù Lao Minh ông Lộc mới phát hiện thiếu 01 chứng
bệnh. Ông đề nghị bệnh viện Cù Lao Minh bổ sung để chuyển qua Trần Văn An thì
bác sĩ của bệnh viện này cũng không chịu bổ sung mà cho rằng ở xã ghi thế nào
phải chuyển như vậy và buộc ông muốn bổ sung phải trở về xã điều chỉnh lại. Qua
sự việc này, đề nghị cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh và Sở Y tế cần có sự
thống nhất điều chỉnh quy định cho phù hợp hơn, tránh tạo sự ngán ngại cho người
dân, nhất là trong lúc đang đẩy mạnh tuyên truyền người dân tham gia BHYT tự
nguyện.
Qua ý kiến của cử tri, Sở Y tế đã kiểm tra 3 lần chuyển tuyến bệnh nhân Lê
Văn Lộc từ Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh (ngày 12/01/2016 và ngày
02/01/2018) và Trung tâm Y tế thành phố Bến Tre (ngày 03/01/2017) đến Bệnh
viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre, theo đó, cả 3 lần chuyển tuyến này, Bệnh viện
Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân trong năm theo
giấy hẹn điều trị tại bệnh viện mà không có yêu cầu bệnh nhân về nơi đăng ký
khám, chữa bệnh ban đầu để chuyển viện lại. Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện,
bệnh nhân có phát sinh thêm tai biến, bị méo miệng (bệnh dây thần kinh mặt VII)
và cảm, ho, Bệnh viện đã có chỉ định điều trị các bệnh phát sinh mà không hề có
yêu cầu bệnh nhân trở về địa phương để làm thủ tục chuyển tuyến lại. Đồng thời,
Bệnh viện Y học cổ truyền khẳng định không có tình trạng Bệnh viện không điều
trị bệnh phát sinh trong quá trình tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân và cũng không
cho rằng bệnh này không nằm trong danh mục các bệnh đã chuyển như ý kiến cử tri
đã nêu.
- Cử tri phường 6, thành phố Bến Tre phản ánh: Bắt đầu từ ngày 01/9/2017
trên thẻ BHYT tự nguyện chỉ ghi thời gian bắt đầu sử dụng thẻ BHYT không thể
hiện thời gian kết thúc, từ đó gây khó khăn cho người dân (đối với những người
thường quên nhớ, từ đó có thể xảy ra tình trạng thẻ hết hạn và không nhớ thời gian
tiếp theo để mua lại thẻ BHYT). Đề nghị có sự điều chỉnh hợp lý để cho người dân
tiện sử dụng thẻ BHYT.
Mục đích của việc thay đổi mẫu thẻ như trên nhằm tăng thêm tính thuận lợi
cho người tham gia, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành BHXH. Theo đó,
người dân chỉ liên hệ cơ quan BHXH khi cần cấp lại thẻ BHYT nếu bị mất, hỏng
và không phải mất thời gian để liên hệ với Đại lý để nhận thẻ BHYT từng kỳ như
trước đây. Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho người dân trong việc tham gia BHYT
thì khi đến kỳ hạn đóng tiền, cơ quan BHXH sẽ có trách nhiệm thông báo kịp thời
qua các cấp, đơn vị để người tham gia tiếp tục đóng bảo hiểm. Nếu người tham gia
BHYT tiếp tục đóng tiền thì thẻ BHYT đã cấp tiếp tục có giá trị sử dụng, không
phải cấp thêm thẻ mới. Ngoài ra, người tham gia BHYT có thể chủ động tra cứu
thông tin về giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên cổng thông tin của BHXH Việt
Nam theo mã số BHYT ghi trên thẻ, danh sách tại đơn vị quản lý đối tượng.
Trường hợp vẫn còn vướng mắc, có thể liên hệ với cơ quan BHXH qua tổng đài
1900.699668 để được giải đáp.
18

- Cử tri xã Phú Đức, huyện Châu Thành phản ánh: Thẻ BHYT của nhiều cán
bộ, công chức xã Phú Đức ghi thời điểm đủ 5 năm liên tục không phù hợp với thời
gian họ đã tham gia BHYT (cụ thể cán bộ, công chức xã tham gia bảo hiểm từ ngày
01/01/2010, trên thẻ bảo hiểm ghi “thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày
01/01/2019”, như vậy gây thiệt thòi cho những người này đối với trường hợp chữa
bệnh cần yêu cầu kỹ thuật cao, vì đến ngày 01/01/2019 họ mới được hưởng bảo
hiểm, nếu đủ 05 năm liên tục thì phải ghi là “thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày
01/01/2015”). Cử tri đề nghị BHXH tỉnh xem lại quy định này.
Vấn đề trên, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố khi in, phát
hành thẻ theo mã số BHXH đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp để kiểm tra lại
thông tin trên thẻ BHYT, nếu phát hiện sai sót kịp thời liên hệ với cơ quan BHXH
nơi tham gia để được điều chỉnh. Đối với các trường hợp chưa đúng thông tin đề
nghị người tham gia BHHX, BHYT liên hệ với cơ quan, đơn vị nơi đang công tác
hoặc trực tiếp liên hệ với BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn điều chỉnh.
- Cử tri xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú phản ánh: Thẻ BHYT cấp cho dân xã
bãi ngang bị sai thông tin rất nhiều, người dân phải chỉnh sửa nhiều lần. Năm
2017, đã chỉnh sửa rồi, nhưng năm 2018 dân được cấp thẻ mới cũng bị sai thông
tin, đã gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri đề nghị sớm có giải pháp chấn chỉnh.
Qua ý kiến của cử tri, UBND tỉnh xin ghi nhận và sẽ chỉ đạo các ngành chức
năng và địa phương phối hợp tốt hơn trong việc lập và gửi danh sách đối tượng
được cấp thẻ BHYT nhằm hạn chế sai sót trong việc cấp thẻ BHYT.
- Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri đề nghị tổ chức tập huấn chuyên môn cho
đối tượng là Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản.
Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng tổ chức và phương thức hoạt động của
Tổ nhân dân tự quản” ban hành kèm theo Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày
21/7/1999 của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp
các ngành chức năng tổ chức tập huấn cho Ban Đại diện Tổ nhân dân tự quản. Qua
khảo sát, hiện nay, đa số thành viên Ban Đại diện Tổ nhân dân tự quản đều đã qua tập
huấn; số chưa được tập huấn chủ yếu là các thành viên mới được kiện toàn, bổ sung.
Qua ý kiến của cử tri, Công an tỉnh ghi nhận và đã có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi
dưỡng trong thời gian tới.
- Cử tri xã Phú Nhuận,phường 8, thành phố Bến Tre phản ánh: Hiện nay,
tình hình tệ nạn xã hội ở vùng nông thôn diễn biến ngày càng phức tạp, trong khi
lực lượng Công an các xã rất mỏng, rất khó khăn cho công tác đảm bảo an ninh
trật tự. Đề nghị Công an tỉnh có kế hoạch tăng cường lực lượng công an chính quy
hỗ trợ cho địa phương để đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn, giảm tệ nạn xã hội.
Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã tăng cường 20 cán bộ Công an chính
quy bố trí tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và một số xã không
phải là xã trọng điểm, nhưng tình hình có diễn biến phức tạp. Qua đó, tình hình an
ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định và có chuyển biến tích cực so
với thời gian trước. Hiện nay, Bộ Công an đang chuẩn bị triển khai thực hiện Đề án
“Chính quy hóa lực lượng Công an xã”, theo đó, từng bước bố trí lực lượng Công an
chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đối với những địa bàn trọng điểm, phức
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tạp về an ninh, trật tự. Do đó, Công an tỉnh sẽ nghiên cứu thực hiện tốt Đề án này trên
địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã thành lập 20 Chốt Công an (bố trí
Công an chính quy) bố trí khắp các địa bàn trọng điểm để thực hiện nhiệm vụ đảm
bảo an ninh, trật tự và hỗ trợ cho lực lượng Công an các xã thực hiện nhiệm vụ.
- Cử tri xã Phú Lễ, cử tri xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri; cử tri phường 8, thành
phố Bến Tre đề nghị tỉnh tăng cường các giải pháp để quản lý chặt chẽ việc mua
bán, sử dụng trái phép chất ma túy có chiều hướng gia tăng, quản lý người nghiện
trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các
đối tượng nghiện ma túy.
Qua ý kiến của cử tri, UBND tỉnh xin ghi nhận và sẽ chỉ đạo ngành chức
năng tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp quản lý chặt chẽ việc mua bán, sử dụng trái
phép chất ma túy, cũng như quản lý người nghiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian
tới, trước mắt sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp tập trung như:
tuyên tuyền, giáo dục về tác hại của ma túy, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng
có nguy cơ nghiện cao; tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, thống kê, phân
loại, quản lý chặt chẽ các đối tượng; vận động, giáo dục, thuyết phục các đối tượng
tham gia cai nghiện và động viên, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng sau
cai nghiện,…
- Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri phản ánh: Đường dây điện tại ấp Sông Sao
và đường điện Nhà thờ xã Tân Mỹ không an toàn cho người sử dụng. Cử tri đã kiến
nghị ngành điện khắc phục nhưng đến nay chưa được sửa chữa.
Đối với khu vực ấp Sông Sao, xã Tân Mỹ: Trước đây, xây dựng đường dây
hạ thế cấp điện theo cụm dân cư (do địa bàn rộng, nhà dân không tập trung). Hiện
nay, khu vực này phát triển khu dân cư mới với nhiều hộ dân đến sinh sống và đăng
ký sử dụng điện, đồng thời các hộ tự kéo dây từ sau điện kế về đến nơi sử dụng nên
không đảm bảo kỹ thuật và không an toàn cho người sử dụng. Từ năm 2015, Điện
lực Ba Tri đã phối hợp với địa phương khảo sát, lập phương án xóa hộ sử dụng điện
câu phụ sau điện kế chính, cấp điện cho các hộ dân nông thôn chưa có điện sử dụng
và đưa vào dự án “Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn
2016-2020” thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo theo
Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện dự án đang chờ
nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp để triển khai thực hiện. Qua kiến nghị của cử
tri, Điện lực Ba Tri đã khảo sát lại lần thứ 2 và ghi nhận khu vực trên cần phát triển
0,5km đường dây trung thế, 3,2km đường dây hạ thế và 01 trạm biến áp 37,5kVA
để xóa các điện kế dùng chung và cấp điện cho 102 hộ dân khu vực trên. Để đáp
ứng nhu cầu trên, Công ty Điện lực Bến Tre sẽ cân đối ưu tiên đăng ký vào nguồn
vốn xây dựng cơ bản để xóa các điện kế dùng chung trong quí 4/2018 và sẽ chỉ đạo
Điện lực Ba Tri phối hợp với địa phương hướng dẫn các hộ dân thực hiện sửa chữa
phần dây kéo về từ sau điện kế đến nơi sử dụng đảm bảo an toàn theo quy định.
Đối với đường dây điện tại Cống Nhà Thờ xã Tân Mỹ: do hiện nay, Cống
Nhà Thờ được địa phương cải tạo nâng cấp lên cao nên các vị trí vượt lộ của đường
dây điện hạ thế trở nên thấp. Do đó, Điện lực Ba Tri đã lập phương án và xử lý
hoàn tất nâng cấp các đường dây vượt lộ trong ngày 01/02/2018.
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- Cử tri phường 8, thành phố Bến Tre đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành
chức năng kiểm tra để giải quyết việc dây cáp điện đủ các loại treo chằng chịt trên
các trụ điện (trụ cố định xi măng, trụ tạm ở các con hẻm) không biết còn sử dụng
hay không, nếu không sử dụng thì cắt bỏ, vì rất nguy hiểm khi có cháy nổ xảy ra.
Qua ý kiến của cử tri, Điện lực thành phố Bến Tre đã phối hợp với UBND
phường 8 khảo sát thực tế, trong đó xác định hẻm An Hòa, khu phố 2 và hẻm số 1,
khu phố 3 phường 8 còn nhiều dây cáp viễn thông của các nhà mạng, kéo không
gọn gàng, thiếu mỹ quan. Qua đó, điện lực thành phố Bến Tre đã xử lý phần dây
cáp điện lực đảm bảo an toàn và đã hoàn thành trước ngày 14/02/2018. Riêng đối
với hệ thống cáp viễn thông, các đơn vị đang phối hợp xử lý để đảm bảo an toàn.
- Cử tri xã Phú Túc, huyện Châu Thành đề nghị ngành điện lực kiểm tra và
hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn điện tại các khu vực nuôi cá bè.
Ngày 30/01/2018, Điện lực Châu Thành đã kết hợp với UBND xã Phú Túc
khảo sát thực tế khu vực lưới điện mất an toàn thuộc ấp Phú Tân, xã Phú Túc (các
hộ dân nuôi cá trên lồng bè). Qua kiểm tra, xác định dây dẫn mất an toàn nằm phía
sau điện kế khách hàng, do đó, Điện lực Châu Thành đã phối hợp UBND xã Phú
Túc thông báo các hộ dân tại vị trí trên sửa chữa lại đường dây kéo về để đảm bảo
an toàn. Bên cạnh đó, trong tháng 02/2018, Điện lực Châu Thành phối hợp với
UBND xã Phú Túc đến hướng dẫn các hộ dân tại khu vực nuôi cá bè cách sử dụng
điện được an toàn.
Trên đây là báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ
6- HĐND tỉnh khóa IX. UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo dõi và
thông tin đến cử tri được rõ./.

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Phòng TH, KT, TCĐT, KGVX,
NC, TTTTĐT;
- Lưu: VT.

Cao Văn Trọng
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